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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala 
l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jaqbel li protezzjoni effikaċi unitarja tal-privattivi fl-Ewropa tikkontribwixxi għall-
objettiv ta' tkabbir permezz tal-innovazzjoni u b'hekk jiġu megħjuna n-negozji Ewropej, 
b'mod partikolari l-impriżi ż-żgħar u ta' daqs medju, biex jiffaċċjaw il-kriżi ekonomika u 
l-kompetizzjoni dinjija;

2. Jirrikonoxxi li l-protezzjoni effikaċi unitarja tal-privattivi tista’ tiġi żgurata biss jekk ikun 
hemm sistema ta' riżoluzzjoni ta' kontroversji dwar il-privattivi li tiffunzjona kif suppost; 
jemmen li sistema bħal din għandha tirrispetta s-supremazija tal-liġi tal-Unjoni;

3. Jinnota li, wara li ngħatat l-Opinjoni 1/09 tat-8 ta' Marzu 2011 tal-Qorti tal-Ġustizzja, kien 
permezz ta' ftehim internazzjonali li l-Istati Membri involuti, li pparteċipaw 
f'kooperazzjoni msaħħa, impenjaw ruħhom li joħolqu Qorti Unifikata tal-Privattivi li tkun 
tifforma parti mis-sistemi ġudizzjarji tal-Istati Membri kontraenti; 

4. Jenfasizza, f'dan il-kuntest, id-differenza sostanzjali bejn ftehimiet internazzjonali normali 
u t-trattati li waqqfu l-Unjoni Ewropea, peress li dawn tal-aħħar stabbilixxew ordinament 
ġuridiku ġdid, li għandu l-istituzzjonijiet tiegħu stess, li favur tagħha l-Istati llimitaw id-
drittijiet sovrani tagħhom f'oqsma dejjem aktar wiesgħin, u li huma suġġetti għalih mhux 
biss l-Istati Membri iżda anki ċ-ċittadini tagħhom u l-gwardjani ta' dak l-ordinament 
ġuridiku huma l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-qrati u t-tribunali ordinarji tal-
Istati Membri;

5. Huwa tal-fehma li Qorti Unifikata tal-Privattivi tista' tinħoloq permezz ta' ftehim 
internazzjonali; jenfasizza, madankollu, li l-Qorti Unifikata tal-Privattivi għandha 
tirrispetta l-liġi tal-Unjoni; jemmen li dan ir-rispett għas-supremazija u l-applikazzjoni 
xierqa tal-liġi tal-Unjoni għandu jkun żgurat inter alia billi tiġi prevista l-possibilità li 
jintalbu deċiżjonijiet preliminari mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea skont l-
Artikolu 267 tat-TFUE; 

6. Jinnota li l-abbozz ta' ftehim jista' jidħol fis-seħħ meta minimu ta' disa' Stati Membri 
kontraenti jirratifikawh; iqis li sitwazzjoni bħal din tista' twassal għall-ħolqien ta' 
"kooperazzjoni msaħħa" fi ħdan il-kooperazzjoni msaħħa;


